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VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR OLJEDE TREGULV 
 
Generelt 
Det finnes i markedet to hovedtyper oljede gulv. Det er gulv som er behandlet med 
Hardvoksolje, som er en blanding av Olje og voks, hvor voksen har som formål å 
forsegle porene i treet, slik at gulvet får gode bruksegenskaper, og tåler at for 
eksempel kaffe/rødvin søles på gulvet, uten at det settes flekker. 
Disse gulv kommer fra fabrikk ferdig til bruk, hvis ikke annet blir sagt fra 
leverandøren. 
Det brukes også en del gulv som er behandlet med naturolje. Disse gulv mangler 
poreforsegling med voks, og anbefales at de får ett strøk med Hardvoksolje etter 
montering, før det taes i bruk. Gjennom denne behandling bedres bruksegenskapene 
betydelig.  
Denne type gulv kan enkelt vedlikeholdes slik at de gode bruksegenskapene 
opprettholdes over tid.  
 
 
Renhold 
Når gulvet er ferdig montert er det viktig at renholdsinnstruksen følges.  
Ved all vask skal det alltid brukes 8016 Vask- og Pleiemiddel. Dette er ett middel som 
er tilpasset en hardvoksolje, og som ikke bryter voksforseglingen av porene. Dette 
middelet brukes på to måter, som rent renholdsmiddel og som flekkfjerner, men med 
forskjellige blandingsforhold med vann. 
 
Som renholdsmiddel brukes 2 korker pr. 5 liter vann. For områder med større 
belastning, 1-2 korker pr. liter vann.  
Normalt foregår renhold med en standard vaskemop, for eksempel med Osmo  
Opti-set, som inneholder Micromop, vaskemop og tørrmopp. Det er viktig at det 
brukes en godt fuktet mop, uten at vannet skal flyte utover gulvet. Bruk at tørr mop 
egner seg dårlig. 
 
Sørg for flekkfjerning daglig/ukentlig, slik at dette ikke forblir på gulvet og tråkkes ned 
i overflaten. Til flekkfjerning brukes det en liten 0,5 liters spruteflaske, med 8016 og 
vann, blandet 1 : 1. For tyggegummi og øvrige gumiflekker som ikke fjernes ved 
vask, brukes 3029 Rens- og Vedlikeholdsvoks, og en hvit skurepad/liten sparkel. 
 
8016 Vask og Pleiemiddel er et biologisk nedbrytbart produkt, inneholdene olje som 
pleier gulvet og tilfredsstiller kravene til Svanemerking. 
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Periodisk vedlikehold/oppfriskning i forhold til slitasje 
Osmo Rens- og Vedlikeholdsvoks er en ren voks som brukes som periodisk 
vedlikehold i forhold til slitasje. Den finnes i to varianter, 3029 Rens og 
Vedlikeholdsvoks fargeløs og 3087 Rens og Vedlikeholdsvoks hvit, som brukes på 
hvitpigmentere  gulv. Disse egner seg på alle treslag og har en meget stor dekkevne, 
hvor 1 liter dekker opp til 80 m2 gulv.   
Enkleste metode for påføring er med moppestativ og en standard micromop. 
Bruk for eksempel Osmo Opti-set, som inneholder micromop, våtmop og tørrmop.  
Alternativt kan dette poleres på med en lofri klut, eller en Osmo easy pad. 
For de med større arealer gulv er en Osmo FloorXenter- polermaskin og hvit gulvpad 
en enkel måte å gjøre vedlikehold på. Etter vedlikehold trenger gulvet minimum en 
time for tørking, før det taes i bruk. 
 
Vedlikehold av gangbaner og slitte flater kan gjøres separat, uten at hele rommet  
behandles eller ryddes. Konsentrer vedlikeholdet på de «hovedveier» man bruker.  
Der man ikke har slitasje, trenger man heller ikke vedlikeholde. 
Det blir ingen overganger/skjøter mot der man avslutter vedlikeholdet. 
 
Ved normalt bruk er vedlikeholdsintervallet 1-2 ganger pr.år. De mest slitte flater 
kanskje mer, alt etter type bruk. På ett soverom er behovet mye mindre.  
Det er viktig å være i forkant, slik at vedlikeholdet er forebyggende. 
 
For renhold og vedlikehold av oljede gulv, finnes det en vedlikeholdspakke, 
som inneholder 8016 Vask og Pleiemiddel ,3029/87 Rens og vedlikeholdsvoks 
og en mer detaljert bruksanvisning vedlagt. Da får du de produkter du trenger for 
vedlikehold av ditt gulv. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
            
 
 

          Osmo           8016            3029/3087 
Vedlikeholdspakke      Vask- og Pleiemiddel             Rens- og Vedl.voks 


